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SUM „Zasłużony dla Lekarzy Pro Medico”
Ważne tematy:
obok stałego podnoszenia jakości kształcenia, przygotowanie studentów do bycia użytecznym w społeczeństwie. „Uczelnie powinny myśleć długofalowo i konstruować program kształcenia tak, by zachęcał absolwentów do kontynuowania nauki np. na studiach
doktoranckich czy podyplomowych” – dodał
Rektor.

● SUM „Zasłużony dla
Lekarzy Pro Medico”
● Nowy dyrektor GCZD
● Powołanie Pełnomocnika ds. programów
rozwojowych i innowacji
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Wyróżnienie „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy”
za wybitną działalność i szczególne zasługi
na rzecz kształcenia podyplomowego otrzymała prof. dr hab. n. med. Irena KrupkaMatuszczyk, kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii SUM.
W uznaniu wieloletniego wkładu Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w
kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy
dentystów oraz bardzo dobrej współpracy
ze śląskim samorządem lekarskim i pomocy w realizacji jego ustawowych zadań,
Śląska Izba Lekarska postanowiła uhonorować Śląski Uniwersytet Medyczny w
Katowicach Złotym Odznaczeniem
„Zasłużony dla Lekarzy Pro Medico”.
Nagrodę odebrał JM Rektor SUM prof. dr
hab. Przemysław Jałowiecki podczas XXXIV
Okręgowego Zjazdu Lekarzy, który odbył
się 5 kwietnia br. Dziękując za przyznane
odznaczenie JM Rektor zauważył, iż jednym z najpoważniejszych wyzwań przed
którymi stoją uczelnie medyczne jest,

Marian Kreis nowym dyrektorem SPSK nr 6 SUM
Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka
W związku z rezygnacją ze stanowiska dotychczasowej dyrektor SPSK nr 6 SUM Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, Pani dr n. biol. Barbary Wawrzeńczyk-Anders
z dniem 7 kwietnia br. na stanowisko p.o. dyrektora GCZD został powołany Pan Marian Kreis.
Pan Marian Kreis posiada wyższe wykształcenie techniczne i ekonomiczne oraz ukończone
studia podyplomowe w dziedzinie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia, a także rachunkowości i kontroli finansowej. Ponadto posiada wiedzę z zakresu zarządzania ratownictwem medycznym w Polsce, w tym funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych, jak również w dziedzinie restrukturyzacji placówek ochrony zdrowia.
Poprzednio sprawował m.in. funkcję Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich — w tym czasie placówka ta otrzymała Certyfikat Zarządzania Jakością w zakresie świadczonych usług medycznych ISO 9001-2000, a także dwukrotnie status trzeciego szpitala w województwie opolskim wg rankingu Rzeczpospolitej.
W dowód uznania osiągnięć w zarzadzaniu ww. placówką władze województwa opolskiego powołały Pana Mariana Kreisa w skład
Opolskiej Rady Zdrowia Publicznego. Przewodniczył on również Stowarzyszeniu Szpitali Województwa Opolskiego.
Marian Kreis będzie pełnił obowiązki dyrektora GCZD do czasu zakończenia postępowania konkursowego, które zostanie przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. poz. 182).
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Prof. Edward Wylęgała Pełnomocnikiem Rektora ds. programów
rozwojowych i innowacji
Z dniem 1 marca 2014 roku, Zarządzeniem nr 27/2014, JM Rektor SUM prof.
dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki
powołał Pana prof. dr hab. n. med.
Edwarda Wylęgałę na Pełnomocnika Rektora ds. programów rozwojowych i innowacji.
Zadaniem Pełnomocnika jest przede
wszystkim współdziałanie z zespołami
i jednostkami badawczymi Uczelni celem
inicjowania współpracy między SUM a
otoczeniem społeczno-gospodarczym,
wsparcie w tworzeniu przedsięwzięć wymagających współpracy różnych grup
badawczych zmierzającej do realizacji
innowacyjnych badań naukowych, udział

w pracach związanych z planowaniem
strategicznym rozwoju Uczelni oraz kreowanie polityki informacyjnej dotyczącej
pozyskiwania środków na prowadzenie
projektów innowacyjnych.
Ponadto, aby usprawnić pozyskiwanie
oraz realizację projektów, planowane
jest powołanie w miejsce Działu ds. Programów Międzynarodowych nowej jednostki organizacyjnej, która w swoim
zakresie działalności będzie miała zadania związane z pozyskiwaniem środków
na naukę i badania bez względu na źródło ich pochodzenia.

SPSK im. A. Mielęckiego SUM w Katowicach najlepiej ocenianą placówką onkologiczną.
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach to obecnie jedna z najlepiej ocenianych placówek onkologicznych w Polsce – wynika z danych projektu Onkomapa.
Działalność portalu Onkomapa skierowanego do chorych na nowotwory i
ich bliskich zainaugurowano 3 lutego br. Portal, który jest inicjatywą organizacji pacjentów Alivia, umożliwia każdemu choremu i jego bliskim ocenę
placówki onkologicznej oraz pracujących w nim lekarzy poprzez wypełnienie anonimowej ankiety online. To właśnie te opinie składają się na średnią ocenę placówki.
W pierwszym kwartale tego roku SPSK im. A. Mielęckiego otrzymał 4.8 pkt,
co dało mu pierwsze miejsce w kraju.

Wydział Zdrowia Publicznego SUM zyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora
nauk o zdrowiu
Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów na podstawie art. 5 ust . 2
ustawy z dnia 14 marca 2013 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65,
poz. 595 z późn. zm.) podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 24
marca 2014 r. Wydziałowi Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu.
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Jubileusz Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu

Z okazji jubileuszu 125-lecia Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu,
JM Rektor SUM prof. dr hab. Przemysław Jałowiecki został uhonorowany
statuetką „Laureat Batorynki 2014”.
Uroczyste obchody jubileuszu Szpitala odbyły się 12 marca 2014 r.
w Operze Śląskiej. Historyczny rys istniejącej od 1888 r. placówki przedstawiła prof. Anna Obuchowicz, wyświetlony został również film
o działalności oraz trendach rozwojowych Szpitala. W części artystycznej
wystąpili soliści i orkiestra symfoniczna Opery Śląskiej. W obchodach
uczestniczył Prorektor ds. Klinicznych SUM dr hab. Damian Czyżewski.

Uroczyste wręczenie nagrody za III miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Finansowym Szpitali
Publicznych
07.04.2014 r. przedstawiciel Firmy MEGELLAN Pani Anna Święcicka uroczyście wręczyła dyplom i statuetkę dla SPSK nr 7 SUM Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. L. Gieca za zajęcie III miejsca w Ogólnopolskim
Rankingu Finansowym Szpitali Publicznych w kategorii szpitale resortowe i
kliniczne. Szpital w Ochojcu zdobył 51 punktów na 60 możliwych, tylko 5
punktów mniej od zwycięzcy rankingu.
Najlepsze szpitale z rankingu udowadniają, że to nie forma prawna czy struktura właścicielska decydują o stabilności finansowej, a tym samym bezpieczeństwie funkcjonowania szpitala. Najważniejszym elementem jest zespół
zbudowany wokół sprawnego menedżera.

Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Liderem Zmian w Ochronie Zdrowia
Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii SPSK SUM w Katowicach znalazło się wśród laureatów konkursu dla szpitali
"Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia" organizowanego przez Wolters Kluwer przy strategicznym udziale Uczelni Łazarskiego w
Warszawie.
Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zwyciężył w kategorii "zarządzanie infrastrukturą" przedstawiając projekt zatytułowany „Kompleksowa modernizacja szpitala w celu podwyższenia standardów oraz rozszerzenia działalności medycznej o ośrodek onkologii o najwyższym stopniu referencyjności”.
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Dzień Kobiet ze zdrowiem
Dla odprężenia na Panie czekały również masaże i relaks,
spotkanie z książką, a także możliwość rozwijania zainteresowań lub znalezienia nowego hobby. Można było spróbować
swoich umiejętności w wyplataniu torebek, projektowaniu
własnej biżuterii, skorzystać z porad stylisty, wizażysty, kosmetyczki, stylisty fryzur, braffiterki (również dla kobiet po
mastektomii).

7 marca w Centrum Dydaktycznym Wydziału Nauk o Zdrowiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zorganizowano Dzień Kobiet ze zdrowiem.
Przez cały dzień kobiety i ich rodziny mogły skorzystać z porad
specjalistów: lekarza kardiologa, ginekologa, seksuologa, specjalisty medycyny estetycznej oraz położnej, pielęgniarki, fizjoterapeuty, psychologa i dietetyka. W ramach akcji można było również wziąć udział w badaniach profilaktycznych w zakresie raka
szyjki macicy i raka piersi.
Organizatorzy (Śląski Uniwersytet Medyczny i UM Katowice) zapewnili także bogaty program warsztatów dotyczących m.in. nauki samobadania piersi, badania cytologicznego, oceny wad postawy u dzieci, higieny jamy ustnej i zębów, analizy parametrów:
ciśnienia tętniczego krwi, glukozy we krwi, pomiaru tkanki tłuszczowej, oceny wskaźnika BMI, profilaktyki zespołów bólowych
kręgosłupa, oceny stanu psychicznego, wczesnego rozpoznawania depresji, technik relaksacji, aktywności fizycznej i wiele innych.

Bogaty program akcji dopełniły interesujące wykłady m.in.:
blaski i cienie bycia mamą noworodka, edukacja rodziców i
dzieci w wieku rozwojowym w zakresie higieny jamy ustnej
oraz przyczyn próchnicy, medycyna anti-ageing , nowoczesne
techniki porodowe, metody radzenia sobie ze stresem, techniki relaksacyjne.
Wśród zaproszonych gości byli m.in. Prezydent Katowic Piotr
Uszok, Dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach Mieczysław Wołosz, zastępca Dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej
Magdalena Biela, JM Rektor SUM prof. Przemysław Jałowiecki, Prorektor ds. Nauki prof. Jan Duława, Kanclerz SUM Bernadeta Kuraszewska.

Zajęcia dodatkowe dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Słuchacze Uniwersytetu III Wieku działającego na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, w bieżącym roku akademickim
mają możliwość uczestniczenia w interesujących zajęciach dodatkowych.
W I semestrze w zajęciach z informatyki, zajęciach
ruchowych i nauki języka angielskiego skorzystało 100
osób.
W semestrze letnim rozszerzono ofertę o zajęcia z podologii, a z zajęć korzysta ponad 120 słuchaczy UTW.
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Miejsce geriatrii w systemie ochrony zdrowia
21 marca 2014 r. w SPSK nr 7 SUM Górnośląskim Centrum
Medycznym im. prof. L. Gieca w Katowicach odbyła się konferencja „Perspektywy Ochrony Zdrowia: miejsce Geriatrii w
Systemie” pod honorowym patronatem JM Rektora Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego prof. Przemysława Jałowieckiego.
Uczestnicy konferencji ocenili, iż jedną z przeszkód wykorzystania potencjału geriatrii jest System Jednorodnych Grup
Pacjentów (JGP), który zakłada finasowanie jednej choroby
lub procedury. Wyróżnić w nim można procedury „opłacalne”
i „nieopłacalne” dla usługodawców, co prowadzi do poważnej
patologii systemu. Pacjenci, zwłaszcza w starszym wieku,
dotknięci są zwykle kilkoma chorobami. Wielochorobowość
wymaga całościowej diagnostyki oraz kompleksowego postępowania, które jest podejściem optymalnym z punktu widzenia chorego i systemu opieki. Jednak system opieki tego nie
uwzględnia, preferując wykonanie określonej procedury, a nie
całościowe leczenie chorego. Bardziej całościowa diagnostyka i szerszy zakres leczenia prowadzą do strat
„usługodawcy”.
W ramach konferencji p.o. Dyrektora Śląskiego OW NFZ w
Katowicach Barbara Bulanowska przedstawiła temat
„Miejsce geriatrii w systemie opieki zdrowotnej — plany i
oczekiwania Narodowego Funduszu Zdrowia wobec usługodawców”, konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii prof. Tomasz Grodzicki — „Bariery rozwoju geriatrii w Polsce”, prezes
Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego prof. Katarzyna
Wieczorowska-Tobis — „Perspektywy rozwoju geriatrii w Polsce”, konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii dr med.

Jarosław Derejczyk —„Zmienność potrzeb zdrowotnych wynikająca
ze starzenia społeczeństwa. Teoria a praktyka”, kierownik Działu
Controllingu SPSK NR 7 SUM GCM mgr Mirosława Trojnacka oraz
ordynator Oddziału Geriatrii dr hab. Jan Szewieczek — „Ocenę
rentowności świadczeń z zakresu geriatrii na przykładzie rozliczeń
grup JGP”, a prorektor ds. nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób
wewnętrznych prof. Jan Duława — temat: „Czy istnieje możliwość
rozwiązania problemu kolejek — koordynowana opieka zdrowotna”. Organizatorzy mają nadzieję, że wypracowane wnioski będą
pomocne w ulepszeniu opieki zdrowotnej zarówno w regionie, jak i
w całym kraju.

"Kontrowersje w nowotworach neuroendokrynnych"

By poprawić możliwości diagnostyczne, wymienić doświadczenia kliniczne
oraz znaleźć najlepsze metody pomocy chorym z nowotworami neuroendokrynnymi w Katowicach spotkali się najwybitniejsi polscy i zagraniczni eksperci, którzy reprezentują różne dziedziny medycyny i zajmują się problematyką nowotworów neuroendokrynnych układu pokarmowego i płuc.
„Wiemy coraz więcej, mamy coraz więcej doświadczenia w postępowaniu z
nowotworami neuroendokrynnymi (NEN), ale jednocześnie coraz więcej dylematów i wyzwań. Katowicka konferencja przyjmuje formułę szeroko pojętego
forum dyskusyjnego” - podkreśliła prof. Beata Kos-Kudła, kierująca Kliniką
Endokrynologii SUM w Szpitalu Klinicznym przy Ceglanej w Katowicach, przewodnicząca Polskiej Sieci Guzów Neuroendokrynnych.
Guzy neuroendokrynne to jedne z najbardziej tajemniczych, stanowiących
medyczną zagadkę, nowotworów. Dotykają około sześciu osób na milion.
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Dzień Otwarty Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach
Ponad 200 osób odwiedziło 27 marca
Wydział Lekarski SUM w Katowicach
podczas Dnia Otwartego.
Specjalnie dla tych, którzy marzą
o studiach medycznych przygotowano
cykl wykładów m.in. na temat chirurgii,
anatomii i genetyki.
Przyszli adepci medycyny mogli też zobaczyć jak w praktyce wyglądają zajęcia
w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej. Studenci SUM wraz z pracownikami CDiSM zaprezentowali możliwości
nowoczesnego nauczania
z wykorzystaniem zaawansowanych
symulatorów medycznych
i innowacyjnych pracowni multimedialnych.

Audiobooki dla onkologii
Biblioteka Śląska i Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach rozpoczynają niezwykłą współpracę: z
myślą o pacjentach zmagających się z chorobą nowotworową na szpitalnych oddziałach będą dostępne specjalne zestawy audiobooków. Dodatkowo — na radioterapii —
powstanie mobilna biblioteczka, czyli miejsce, w którym
chorzy będą mogli skorzystać także z tradycyjnego księgozbioru udostępnionego przez Bibliotekę Śląską.
„Chcielibyśmy bardzo, by to nasze wspólne przedsięwzięcie
służyło wszystkim potrzebującym. W miejscu odległym od
domu Książka – a i jej nowe odmiany – od zawsze pozwalała oswajać to, co trudne do przezwyciężenia. Pozwalała
mieć nadzieję” – mówi prof. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki
Śląskiej.
Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii to pierwszy
szpital, który podejmuje tego typu działania, by poprawić
komfort pobytu pacjentów, poddawanych często długiemu i
trudnemu leczeniu.
„Stawiamy na jakość, pacjent ma otrzymać u nas nie tylko
pomoc na najwyższym poziomie, ale także mieć poczucie,
że ktoś zatroszczył się o jego komfort i zapewnia coś, czego
trudno szukać w innych placówkach” – podkreśla Dariusz
Jorg, dyrektor szpitala.
Wydawnictwa, które posłużą pacjentom, pochodzą m.in. z
projektu Dyskusyjne Kluby Książki, realizowanego przez
Instytut Książki i Bibliotekę Śląską.
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Pływacy AZS SUM Mistrzami Polski Uczelni Medycznych
W dniach 28-29.03. 2014 r. we Wrocławiu odbyły się IV Mistrzostwa Polski Uczelni Medycznych w pływaniu. Reprezentanci AZS
SUM znów pokazali najwyższą formę.
W punktacji drużynowej mężczyźni zajęli I miejsce, kobiety VI
miejsce.
Indywidualnie mężczyźni zajęli:
Gawełczyk Mateusz I miejsce na 100m stylem dowolnym
i I miejsce na 100m stylem zmiennym
Dzieniszewski Michał I miejsce na 50 m stylem motylkowym
i III miejsce na 100m stylem zmiennym
Dánjal Hofgaard Hestoy I miejsce na 50m stylem dowolnym
Godziek Marek III miejsce na 50 m stylem klasycznym
I miejsce zajęła również sztafeta na 4x50 m stylem dowolnym w
składzie: Gawełczyk Mateusz, Dzieniszewski Michał, Dánjal
Hofgaard Hestoy, Kulski Gabriel.
Natomiast ekipa kobiet zajęła III miejsce w sztafecie 4x50 m
stylem zmiennym w składzie: Kurylas Anna, Sowa Otylia, Lebiedzka Kornelia, Zdebik Anna.
Nasz zawodnik - Mateusz Gawełczyk został uznany najlepszym
zawodnikiem Mistrzostw.
Dziękujemy za wspaniałe wyniki zawodnikom i trenerowi dr Tadeuszowi Wieczorkowi.
/przesłał: Maciej Wroński, Prezes KU AZS SUM/

Sukces sekcji squasha AZS SUM
W dniu 15 marca w obiekcie SquashOK w Katowicach odbył się
pierwszy w historii Akademicki Puchar Śląska w Squashu organizowany przez Akademicki Związek Sportowy.
Śląski Uniwersytet Medyczny reprezentowali: Katarzyna Paluch,
Jacek Chełchowski, Karol Pałka (Wydział Lekarski z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu) oraz Maciej Krupowies
(Wydział Lekarski w Katowicach). Do rozgrywek zgłosiło się ponad
20 uczestników z 7 szkół wyższych. Po zaciętej walce panowie
zajęli miejsca w pierwszej dziesiątce, odpadając po drodze
w drabince turnieju OPEN z zawodnikami wysoko klasyfikowanymi
w rankingu Polskiej Federacji Squasha. Do końca jednak walczyli
o jak najlepsze pozycje. Ogromną niespodziankę sprawiła natomiast Katarzyna Paluch, która w turnieju damskim po ciężkich
zmaganiach zajęła świetne drugie miejsce! W klasyfikacji drużynowej Śląski Uniwersytet Medyczny zajął drugie miejsce przegrywając tylko jednym ‘oczkiem’ z Akademią Wychowania Fizycznego
w Katowicach.
/przesłał:/ Karol Pałka, Jacek Chechłowski, Michał Żorniak
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Dr hab. Janusz Bursa sędzią
Naczelnego Sądu Lekarskiego

Dla Ciebie to 5 minut, dla Kogoś to
całe życie

21 marca w trakcie Krajowego Zjazdu Przedstawicieli Izb
Lekarskich w Warszawie, dr hab. n. med. Janusz Bursa,
adiunkt habilitowany w Katedrze Pediatrii — Klinice Intensywnej Terapii i Patologii Noworodków, został wybrany na
stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Lekarskiego w Warszawie, Naczelnej Rady Lekarskiej

29 marca odbyła się II Konferencja Intensywnej Terapii
Kardiologicznej, której tematem przewodnim była
„Intensywna terapia kardiologiczna w teorii i praktyce
klinicznej”.
Wśród zagadnień poruszanych na konferencji znalazły się
m.in. interdyscyplinarne podejście do leczenia chorego w
oddziale intensywnej terapii kardiologicznej, postępowanie we wstrząsie kardiogennym i hipotermia terapeutyczna. Spotkanie skierowane było przede wszystkim do lekarzy zainteresowanych problematyką ostrych stanów kardiologicznych. Konferencja, której organizatorem
była Sekcja Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, odbywała się pod honorowym patronatem JM Rektora SUM
prof. dr hab. Przemysława Jałowieckiego. JM Rektor wziął
również udział w Komitecie Honorowym spotkania.

9 i 10 kwietnia w 104. uczelniach w całej Polsce odbył się
finał akcji „Dla ciebie to 5 minut, dla kogoś to całe życie”.
Fundacja DKMS wraz ze studentami z całej Polski, w tym
SUM, zorganizowała akcję rejestracji potencjalnych dawców
szpiku. Finał akcji odbył się w czterech Wydziałach Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Zabrzu i Bytomiu.
Projekt patronatem honorowym objęli: JM Rektor Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Przemysław
Jałowiecki oraz Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok.

Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego
7 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej odbyła się wyjazdowa
sesja Sejmiku Województwa Śląskiego.
Dyskusja dotyczyła m.in. roli uniwersytetów w rozwoju miast i regionu
w kontekście inteligentnych specjalizacji i innowacji. Marszałek Mirosław Sekuła podsumował inwestycje Województwa Śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem subregionu południowego. Śląski Uniwersytet
Medyczny reprezentował Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med.
Damian Czyżewski.

Interdyscyplinarnie o tarczycy
„Choroby tarczycy i przytarczyc. Diagnostyka i leczenie” — to tytuł książki pod redakcją
prof. dr hab. n. med. Jacka Gawrychowskiego, kierownika Katedry i Oddziału Klinicznego
Chirurgii Ogólnej SUM oraz prof. dr hab. n. med. Barbary Jarząb, kierownika Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Gliwicach, która
została wydana przez wydawnictwo Medipage.
Książka jest pracą zbiorową znanych i doświadczonych nauczycieli akademickich oraz
lekarzy praktyków z różnych krajowych ośrodków akademickich (Katowice, Gliwice, Łódź,
Kraków). Ma charakter interdyscyplinarny, poza problematyką ściśle chirurgiczną i endokrynologiczną obejmuje także inne ważne aspekty, m.in. onkologiczne, nefrologiczne,
pediatryczne, laryngologiczne czy psychiatryczne. Może być bardzo przydatna w kształceniu podyplomowym przede wszystkim lekarzy chirurgów specjalizujących się w chirurgii
tarczycy i przytarczyc, ale także endokrynologów, onkologów i innych.
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Odpowiedź JM Rektora SUM w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „homeopatia w
medycynie niekonwencjonalnej i farmacji”
W związku z krytycznymi uwagami zawartymi w liście Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza, a opublikowane na
łamach internetowych rynekzdrowia.pl wyjaśniam, co następuje:
Studia podyplomowe z zakresu „homeopatia w medycynie niekonwencjonalnej i farmacji” uruchomione zostały na wniosek Wydziału
Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, którego Rada - zgodnie z przyznanymi jej ustawą z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) kompetencjami, zatwierdziła ich szczegółowy plan i program.
Studia podyplomowe z zakresu homeopatii kierowane są do magistrów farmacji oraz lekarzy, zaś program dostępny jest na stronach
internetowych Uczelni.
Nadzór jak i koordynacja spraw związanych z kształceniem podyplomowym, w tym w zakresie studiów III stopnia (podyplomowych) w
SUM, należy do Prorektora ds. Szkolenia Podyplomowego – prof. dr hab. n. med. Krystyny Olczyk.
Organizator studiów podyplomowych z zakresu homeopatii, tj. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej przy podejmowaniu uchwały opiniującej ich utworzenie, uwzględnił, że:

1.

2.
3.

stanowić one będą alternatywę do kursów wykazywanych do realizacji przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jak
również organizowanych przez stowarzyszenia lekarskie. Informacja o kursie, którego celem jest pogłębienie wiedzy na temat terapii i środków homeopatycznych dostępna jest bezpośrednio na stronach internetowych CMKP jako tematy do realizacji w latach
2014/2015 zatwierdzone przez Dyrektora tej jednostki,
obszar kształcenia studiów podyplomowych jest zgodny z kierunkiem studiów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej, tj. mieści się w dyspozycji zapisu art. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
umocowanie środków homeopatycznych w sferze prawnej pozostaje bezdyskusyjne, definiowane jest bowiem wprost w art. 2 pkt.
29 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), a produkty te wpisane są do urzędowego wykazu produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
W mojej ocenie istotnym jest, że:



obowiązujące przepisy prawa jednoznacznie dookreślają status tego rodzaju środków, włączając je do produktów leczniczych podlegających – jak inne leki ordynowaniu z tzw. „przepisu lekarza” – a zatem utożsamianie ich przez Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej jako „(…)działalność uzdrowicielska (…)” nie znajduje żadnego uzasadnienia. Ponadto wszelkie kierowane wobec lekarzy
stosujących homeopatię zarzuty o działania niezgodne z etyką lekarską są oczywiście chybione,



okoliczność uznania stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej, która „negatywnie oceniła zjawisko stosowania homeopatii (…) a także organizowanie szkoleń w tych dziedzinach przez instytucje i organizacje mające sprawować pieczę nad prawidłowym wykonywaniem zawodów medycznych” za praktykę ograniczającą konkurencję, a naruszenia w tym zakresie - zgodnie z Decyzją Nr DOK6/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – zakwalifikowano do istotnych. Zgodnie z
pozyskanymi informacjami, do chwili obecnej przedstawiona decyzja nie została przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
zmieniona.

Niezależnie od przedstawionych aspektów formalno-prawnych wskazuję, że jako Rektor reprezentuję publiczną uczelnię o charakterze
uniwersyteckim, otwartą na dyskusję, wymianę informacji o prowadzonych badaniach przy poszanowaniu godności i tolerancji, a co za
tym idzie wszelkie skrajne poglądy nie mogą uzyskiwać mojej akceptacji. Pragnę podkreślić, że autorytet Uniwersytetu buduje się m.in.
poprzez otwartość na myśli i poglądy oraz zapewnienie dyskusji we wszystkich obszarach będących przedmiotem zainteresowania
przedstawicieli środowiska medycznego, farmaceutycznego i nauk o zdrowiu.
Pozwalam sobie zauważyć, że będąca w Polsce przedmiotem polemiki homeopatia wykładana jest na wielu europejskich uniwersytetach. Dla przykładu, powołując się na „raport” opublikowany w czasopiśmie medycznym „Służba Zdrowia” z dnia 30 czerwca 2008 r.
„(…) We Francji homeopatia jest wykładana na wydziałach medycznych w siedmiu uniwersytetach, a Francuska Izba Lekarska uznała
oficjalnie praktykę homeopatyczną. W Niemczech homeopatia jest wykładana na czterech uniwersytetach, zaś w Austrii jest oficjalnie
uznawaną umiejętnością medyczną – konsultacje homeopatyczne odbywają się pięciu szpitalach publicznych. (…)”
Na marginesie pozwalam sobie nadmienić, że jako lekarz oczekiwałbym zdecydowanego i jednoznacznego stanowiska samorządu lekarskiego tam, gdzie faktycznie występują zagrożenia dla zdrowia i życia związane ze skutkami powszechnego stosowania przez pacjentów nachalnie reklamowanych w mediach w ostatnich latach i dostępnych bez recepty środków farmakologicznych oraz suplementów diety.
Reasumując podkreślam, że Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach prowadzi kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów w ramach
właściwych do tego obszaru wiedzy wydziałów, tj. Lekarskiego w Katowicach oraz Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w
Zabrzu, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia określonymi Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z
dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 r., poz. 631).
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INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
Zarządzenie ws. wyjazdów studentów i doktorantów
UWAGA! Studenci i Doktoranci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Prosimy o zapoznanie się z nowym Zarządzeniem Nr 50/2014 z dnia 8.04.2014 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: udzielania zgody oraz rozliczania wyjazdów krajowych i zagranicznych studentów
i doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 51/2006 Rektora Śląskiej Akademii Medycznej z dnia 11.05.2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zgody na wyjazdy studentów i doktorantów Śląskiej Akademii
Medycznej w Katowicach.

Nowa baza w zbiorach Biblioteki SUM
Uprzejmie informujemy o nowej bazie w zbiorach Biblioteki SUM.
AccessMedicine (http://accessmedicine.mhmedical.com/ ) jest medyczną interaktywną platformą pozwalającą przeglądać
poszczególne tytuły książek, jak również przeszukiwać całość bazy w sposób zintegrowany.
Niektóre podręczniki dostępne na platformie:
Harrison's Principles of Internal Medicine;
Schwartz's Principles of Surgery (F. Charles Brunicardi, Dana K. Andersen, Timothy R. Billiar);
CURRENT Medical Diagnosis & Treatment (Stephen J. McPhee, Maxine A. Papadakis);
Fitzpatrick's Color Atlas and Synopsis of Clinical Dermatology (Klaus Wolff, Richard Allen Johnson);
Hurst's the Heart (ed. Valentin Fuster, Robert A. O'Rourke);
Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics (Laurence L. Brunton) ;
Harper’s Illustrated Biochemistry (Robert K. Murray);
Clinical Neurology (Simon).
Zaletą bazy jest aktualizowanie zawartych w niej książek na bieżąco (nawet do kilkudziesięciu razy w roku) oraz dodatek materiałów niedostępnych w formie drukowanej.
Zasoby bazy AccessMedicine można również przeglądać wg poniższych sekcji/zakładek:
Textbooks - tytuły książek;
Drugs - monografie leków;
DDx - Diagnosaurus - baza diagnoz lekarskich;
Images, Video & Audio - baza zdjęć, diagramów, rysunków;
DX tests - baza testów diagnostycznych;
Guidlines – wytyczne;
Quick Answers - zwięzłe odpowiedzi;
Case Files - bank przypadków medycznych.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie Biblioteki SUM

PRO MEMORIA

prof. dr hab. n. med. Jan Zbigniew Szczepański

Emerytowany Kierownik III Katedry i
Kliniki Pediatrii
Ś ląs kie go
U n i we r s y t e t u
M e dy c z n e g o
w
K a t o wi c a c h
Dziekan Wydziału Lekarskiego w Zabrzu w latach 1981-1984 i 19841987, Zastępca Dyrektora Instytutu Pediatrii ds. dydaktyczno-naukowych.
Zasłużony dla rozwoju naszej Uczelni i Regionu w zakresie pediatrii.
W uznaniu zasług odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Zmarł 13.03.2014 r.

Dane kontaktowe
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dział ds. Studiów i Studentów
Sekcja Karier Studenckich i Promocji Uczelni
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. : + 48 (0) 32 20 83 639
tel. kom. +48 (0) 606 802 783
E-mail: rzecznik@sum.edu.pl

